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Consensus styrelsemöte nr 09
Verksamhetsåret 22/23 CSM09-2223

Datum: Måndag 19 december

Tid: 17:37 - 19:08

Plats: Stigbygeln

Närvarande: Smilla Frenger, Mikaela Alexanderson, Sofia Luong, Mimmi Edelman Holmkvist, Lisa

Harrysson, Lydia Toft, Nicholas Lindqvist, Alva Amrén, Filippa Alesand Lundin, Axel Le Merle, Clara

Karlsson Brefält

Ärendeordning: §1-§21

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17:37 av Mimmi Edelman Holmkvist.

§2 Val av mötesordförande

Beslutades: att välja Mimmi Edelman Holmkvist till mötesordförande.

§3 Val av mötets sekreterare

Beslutades: att välja Nicholas Lindqvist till mötets sekreterare.

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslutades: att välja Clara Karlsson Brefält till justeringsperson tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.

§6 Justering av röstlängden

Beslutades: att fastställa röstlängden till 9 personer kl. 17:43.

§7 Adjungeringar

Punkten lämnades utan åtgärd.

§8 Anmälan av övriga frågor

“Piano” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 a.

“SAR” anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 b.

§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor

enligt §8, tillägg av punkt 16a “Behörighet ekonomitjänst” samt vissa redaktionella ändringar.

§10 Hälsorunda
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§11 Information och meddelanden

A. Informerades om resultat av diskussioner på FUM03, bl a mottagningspolicyn som nu

är godkänd, bordläggning om punkten av vice-ordförande i FUM-presidiet, inval av

valberedningens ordförande och ledamöter samt input efter diskussion av framtida

verksamhetsmål

B. Informerades om Internationellt Ansvarig posten och dess innebörd vid ankomsten av

internationella studenter nästa termin

C. Informerades om arbetet kring att se över utformningen av MSA posten inför

vårterminen

D. Informerades om en preliminär plan för hur Nicholas ska arbeta under den

kommande terminen

E. Informerades om den nytillsatta valberedningen och om renskrivning av Consensus

postbeskrivningar

F. Informerades om FUM-hjul

G. Informerades om stängning av kontoret från 21a december till och med den 23e

januari

H. Informerades om svar på mail om examensceremoni vid Lunds Universitet

I. Informerades om AMO-veckan vecka 10 samt om en utredning av avvikande

temperaturinställningar på Kårhuset Örat som skett nyligen

J. Informerades om cafégruppens nya kontakter med olika kaffebolag

K. Informerades kring diskussioner med fastighetsansvarig på LiU

§12 Marknadsföring

Informerades om marknadsföringspostens aktiviteter senaste två veckorna

§13 Föregående mötesprotokoll Protokoll CSM08-2223

Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM08-2223 till handlingarna med tillägg av

vissa redaktionella ändringar.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

a. Behörighet ekonomitjänst Bilaga

16a CSM09-2223

Beslutades att: godkänna bilaga 16a CSM09-2223 i dess helhet

§17 Diskussion- och informationspunkter

Punkten lämnades utan åtgärd.
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§18 Övriga frågor

a. Piano

Det informerades om att pianot på kårhuset örat tillhör Consensus, och att denna

måste flyttas, skänkas eller slängas då det inte längre finns utrymme för denna på

kårhuset. Olika alternativ diskuteras, och det beslutades att flytta pianot till

innerörat.

b. SAR

Det diskuterades kring att bilda en ny styrelseledamotpost: Studiesocialt Ansvarig -

Resurs, vars syfte blir att avlasta studiesocialt ansvarig under hela verksamhetsåret

utan specifikt fokus på mottagning. Hjälp med ex. planering av MedFak resan,

fattigfrukost osv.

§19 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är tisdag 10  januari kl. 17.30, på distans.

Nästa diskussionsmöte är måndag 23 januari  kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:08.

________________________ __________ ________________________ __________

Mimmi Edelman Holmkvist Datum Nicholas Lindqvist Datum

Mötesordförande Mötessekreterare

________________________ __________

Clara Karlsson Brefält Datum

Justeringsperson


